
 

1 

 

1BAB I 

2PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media sosial menyimpan berbagai sumber data publik yang menjadi bagian 

yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial seperti 

YouTube telah menarik berbagai kalangan terutama terhadap generasi muda.  

YouTube telah menyediakan sebuah fitur dimana setiap orang dapat 

berinteraksi sosial tidak hanya melalui tatap muka saja melainkan juga melalui 

dunia maya, dimana orang-orang dapat berinteraksi di mana saja dan kapan saja. 

Interaksi sosial yang berupa komentar dan menyatakan pendapat menjadi salah satu 

fitur yang terdapat dalam YouTube, dimana para netizen dapat menyatakan 

masukan mereka mengenai video yang mereka lihat. Namun, fitur komentar ini 

tidak membatasi para netizen untuk memberikan masukan mereka saja, melainkan 

mereka dapat berinteraksi dengan netizen-netizen lain yang juga memberikan 

masukan ke dalam fitur ini.  

Fitur inilah yang memberikan kebebasan kepada para netizen untuk 

berpendapat dan berinteraksi di dalam YouTube. Kebebasan berpendapat tentunya 

dapat berdampak positif dan juga negatif. Kebebasan berpendapat dari para netizen 

dapat berupa pujian kepada para pembuat YouTube, namun juga dapat berupa 

hinaan atau makian termasuk juga hoax dan fitnah. Salah satu jenis komentar yang 

bersifat negatif adalah komentar yang memiliki unsur sarkasme, tentunya tidak 
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seluruh komentar negatif merupakan komentar sarkasme melainkan sarkasme 

adalah bentuk penyampaian dari komentar itu sendiri. 

Komentar sarkasme sering banyak ditemukan di dalam video YouTube. 

Sarkasme tersebut berupa cemoohan, ejekan, humor, ataupun dalam bentuk 

provokasi. Komentar sarkasme ini dapat dilihat dalam berbagai kalangan bagi 

mereka yang menyukai menonton di dalam website YouTube, sehingga hal ini 

dapat memberikan dampak bagi orang-orang yang membacanya.  

Disinilah terlihat potensi untuk dilakukannya penelitian untuk mempelajari 

perlakuan pengguna dan masyarakat dalam hal mengomentari video dalam 

YouTube khususnya terhadap komentar yang mengandung unsur sarkasme. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Naïve Bayes dan Natural Language 

Processing (NLP) untuk melakukan pendeteksian terhadap komentar-komentar 

yang memiliki unsur sarkasme.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mendeteksi komentar sarkasme dan non-sarkasme dengan 

metode Naïve Bayes dan NLP? 

2) Apa saja unsur-unsur yang dapat menyebabkan komentar tersebut menjadi 

sarkasme? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaannya untuk memberikan arah yang jelas. Batasan-batasan 

yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Pendeteksian sarkasme dalam komentar dilakukan menggunakan metode 

klasifikasi Naïve Bayes 

2) Pencarian topik dilakukan dengan menggunakan metode NLP dan 

dikhususkannya dengan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

3) Data yang akan digunakan hanya berasal dari 1 channel YouTube yaitu Najwa 

Shihab. 

4) Sampel komentar yang akan digunakan dari bulan oktober 2018 hingga april 

2019 (7 bulan) menjelang pra pemilihan presiden 2019 

5) Pemberian label sarkasme dan non-sarkasme terhadap komentar dilakukan 

secara manual 

6) Training dan testing dari komentar tidak melibatkan komentar reply 

7) Bahasa yang digunakan dalam komentar adalah bahasa Indonesia 

8) Penelitian ini tidak melibatkan istilah-istilah slang atau bahasa Indonesia yang 

tidak baku 

9) Pendeteksian sarkasme tidak meliputi topik dari komentar 

10) Data yang diambil tidak melibatkan emoticon 

11) Evaluasi performa akan dilihat dengan accuracy, precision, dan recall 



 

4 

 

12) Analisis terhadap komentar yang terdeteksi sarkasme dan performa model 

dilakukan secara manual dengan mengamati visualisasi hasil 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem yang dapat 

mendeteksi komentar-komentar dalam YouTube yang memiliki unsur-unsur 

sarkasme. Hasil dari pendeteksian tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk 

melakukan komparasi terhadap komentar sarkasme dan non-sarkasme. Hasil 

komparasi pada komentar sarkasme dianalisis lebih dalam untuk membuat sebuah 

perbandingan mengenai komentar sarkasme dengan masing-masing topik dari 

komentar tersebut. Manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah 

mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam komentar sarkasme yang 

apabila digunakan oleh YouTube dapat menjadi informasi yang dapat digunakan 

untuk merancang fitur ataupun sistem baru yang dapat mendeteksi dan mengurangi 

penyebaran komentar-komentar sarkasme yang dapat berdampak negatif. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori mengenai kata-kata 

sarkasme, metode Naïve Bayes, dan Natural Language Processing 

2) Pengambilan data komentar dari channel YouTube yang sudah ditentukan 

dengan menggunakan website YouTube Comment Scraper 
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3) Melalui tahap data cleansing untuk membersihkan data dari data yang rusak 

dan data yang salah. 

4) Pendeteksian sarkasme menggunakan metode klasifikasi Naïve Bayes 

5) Pencarian topik dengan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

6) Melakukan analisis terhadap hasil klasifikasi komentar sarkastis dan non-

sarkastis 

7) Hasil analisis akan diolah dan ditampilkan menjadi diagram dan akumulasi 

8) Menyimpulkan hasil akhir dari diagram dan akumulasi 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian 

yang berjudul “ANALISIS PENDETEKSIAN KOMENTAR 

SARKASTIS PADA YOUTUBE MATA NAJWA 

MENGGUNAKAN NAÏVE BAYES DAN NATURAL LANGUAGE 

PROCESSING”. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan 

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan 

metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Pada akhir bab ini 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi teori mengenai 

kata-kata sarkasme, teori mengenai Natural Language Processing, 

Naïve Bayes Classifier, dan Confusion matrix.  

 

BAB III PERANCANGAN KERJA 

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai perancangan kerja dari sistem 

pendeteksian yang akan dibuat. Rancangan kerja membahas mengenai 

workflow penelitian yang dimulai dengan pengambilan data dan 

menjelaskan flowchart dari algoritma pendeteksian. Penerapan 

terhadap rancangan juga akan dibahas dalam bab ini, yang akan 

disertai dengan gambar sebagian potongan kode Python, pengujian 

yang dilakukan, serta penjelasan mengenai kode yang telah dikerjakan. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan visualisasi hasil beserta penjelasannya mengenai 

hasil yang telah analisis dari prediksi yang telah dilakukan dalam 

setiap pengujian. Bab ini juga akan menampilkan beberapa hasil 

evaluasi dari metode klasifikasi yang digunakan beserta informasi 

performanya. Hasil yang sudah didapatkan akan digunakan untuk 

menarik kesimpulan dan saran. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang  

diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan  serta kekurangan 

yang terdapat dalam penelitian dan saran untuk pengembangannya 

lebih lanjut.  

  


